
Eng.M.Aboelela

1إعداد مهندس محمد أبو العال                                                         صیانة الحاسب األلى         

صیانة وإعداد الحاسب األلى

2006–2005



Eng.M.Aboelela

2إعداد مهندس محمد أبو العال                                                         صیانة الحاسب األلى         

الحاسب األلى

یتعامل مع الجهاز من الداخل الكثیر منا لدیه جهاز الكمبیوتر و یستخدمه باستمرار و لكنه ال یعرف بالتحدید كیف
بع ض و له ذا فك رت ان اوض ح   ان فك الجهاز هى عقدة العقد و من ا م ن یص اب بالرع ب لمج رد الفك رة        و یعتبر

ولك ن دعون ا   )الته ور ب الطبع  و ه ذا ال یعن ى  (لنقاط عن الهاردویر حتى نستطیع التعامل مع اجهزتن ا دون رع ب  
نتفق من البدایة  انك لو تشعر  بالخوف أو االرتباك من اجزاء الحاسب االلى  فال تبدا معنا هذة الدروس 

 هو الحاسب االلى ؟فى البدایة دعونا نتعرف اوال على ما
ق أجهزة اإلدخال بواسطة باستقبال البیانات المدخلة إلیه عن طریالحاسب بصفة عامة و مبسطة هو جهاز یقوم

.إما بتخزینها بواسطة أجهزة التخزین أو إخراجها بواسطة أجهزة اإلخراجو القیاممعالجات

:بشرح الكلمات التالیةلذلك سنقوم,اسبربما لم یفهم البعض معنى هذه العملیة التي یقوم بها الح

(data)البیانات
.كاألوامر و االختیارات,المعلومات التي یستطیع الحاسب التعامل معها البیانات هي

)المعالجة processing )
شكل  اى من شكل نفهمة نحن الى الشكل التي تكون علیه إلى شكل آخرهي عملیة تغییر و تحویل البیانات من

).معالج و الذاكرة العشوائیةال( مثلاخر یستطیع الكمبیوتر تحلیلة والتعامل معة

(output)اإلخراج
الشاشة  ن خالل اجهزة االخراج مثل طریقة یستطیع المستخدم فهمهابهي عملیة استرجاع المعلومات و إظهارها

.و السماعات و الطابعة

(storage)التخزین
القرص الصلب ، القرص :مثل.الحاسب الستعمالها الحقا عند الحاجةمعلومات و البیانات فيهي عملیة حفظ ال

الخ...القرص المدمجالمرن ،

مكونات الحاسب

:همایتكون الحاسب من مكونین رئیسیین


HARDWARE (العتاد )

هو كل ما یتعلق بالحاسب من أجهزة ملموسة و لهاردویر مثل إلیه یعتبر من ااز أضیف یمكن رؤیتها و كل جه
,لوحة المفاتیح الخ...الماسحة الضوئیة,السماعات ,الفأرة ,الشاشة 

 SOFTWARE( البرامج)

 التي توجه العتاد ا أشیاء تحس نستطیع التعامل معها ولكن ال نستطیع لمسها وهى مجموعة من البرامج و هی
)HARDWARE(مثل نظم التشغیل المختلفة والبرامج الملحقة هبالتعلیمات التي تأمرها ب 

فدائما كان معلمي یقول لي أن ذكاء الحاسب االلى و قدرتة على العطاء نابعة من ذكاء المستخدم
ولكن ما یشغلنا في )فالحاسب االلى ال یخطئ و لكنة ال یفهم  فهو یعطى لك تحلیل منطقي لبیناتك المعطاة لة (

لى وكیفیة عملها و التعامل معها وهى األجزاء المكونة للحاسب االHARDWAREد أو  هذة الفترة هي العتا
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االجزاء المكونه للحاسب االلى
Computerصندوق الحاسوب Case

حت ى ت تالءم م ع أج زاء     صندوق الحاسوب الشخصي هو عبارة عن صندوق حدیدي ذو أبع اد قیاس یة متف ق علیه ا    
وظیفت  ه ه  ي إحت  واء أه  م األج  زاء الكهربائی  ة    ا أو تركیبه  ا داخل  ه فص  ندوق الحاس  وب  الحاس  وب الم  راد تثبیته   

واإللكترونیة التي یتكون منها الحاسوب

 ولكنها فى النهایة تتبع نفس المكونات و بنفس الوظیفة وهى تتكون من caseویختلف شكل ال
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Powerـو هذا شكل لل supply   ویكون موج ود داخ ل 
   وب    ة ان    واع نختلف    ة م    ن الموص    الت    caseال 

connectors كما هو موضح بالرسم 

 انها تقوم باحتواء التالى caseومن اهم وظائف ال 

Power and restart button
Cd Rom drive & Mobil rack position

Other card position

Case Interface

Hdd & Fdd position

ATX Power

Cover with fan

Motherboard front panel cable
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)MOTHERBOARD(اللوحة االم  

قطـع األخـرى  السمیت اللوحة األم بھذا المسمى ألنھا القطعة التي توصل إلیھا جمیع
ي السـماح و التنسـیق لجمیـع األجھـزة      ,في الحاسب  بالتعـاون و تناقـل  و مھمتھـا ـھ

.الناقل المحليالبیانات و توصیل المعلومات لمختلف أجزائھا عبر

ل ج زء  ة ك   و فائ د  والترتیب ابتداء من الجهة الیسرى للوحة كما هى موضحة   و سوف یتم شرح االجزاء بالتفصیل     
CASEمن مكونات اللوحة االم كما سنورد طریقة تثبیتها فى اـل 
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1 -socket 478 connector

.الجزء الذي يقوم بالعملیات الحسابیة جمیعھا في الحاـسب   وھو processor المعالجو ھو مكان تركیب
والبیانات من كافـة أجـزاء الحاـسب    بطريقة خاصة لیقوم باستقبال المعلومات فالمعالج موصل باللوحة األم

ي بـاإلخراج و التخـزين          و معالجتھا ي تعـن ى األجـزاء األخـرى الـت بـه  و كـل مـا يقـوم   ,ثـم إرسـال النتـائج إـل
بالعمـل المبـرمج لـه    كما انه ال يفھم و ال يعقل بل يقـوم ,الحاسب من عمل يقوم به المعالج بشكل كامل

.بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل كامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

و مـن أشـھر   ,شھور تظھـر العديـد مـن المعالجـات السـريعة      يع جدا فخاللو المعالجات تتطور بشكل سر
.معالجات بنتیومالمعالجات توفرا في السوق ھي

س الھیرتز س سرعة المعالج الدقیق بوحدة قیا ي  (Hz)تقا وـھ
ي    ي الثانیـة      عبارة عن عـدد الدبـدبات الـت يقـوم بھـا المعـالج ـف

1700تھا مـا بـین  الواحدة و المعالجات الحديثة تتراوح سـرع  –
.(MHz)ھیرتزمیعا 3000

موج  ودة باللوح  ة األم رك  ب المع  الج ال  دقیق عل  ى فتح  ة خاص  ة وی
Microprocessorتس مى  Socket     وه ي یج ب أن تتناس ب م ع

الم  راد اس  تخدامه م  ع العل  م أن المعالج  ات الدقیق  ة   ط  راز المع  الج
ح ة أم تتناس ب م ع ن وع المع الج المس تخدم م ن حی ث         فإنه یجب اس تخدام لو تتطور بشكل سریع وبشكل دائم وعلیه

حیث تصمیم اللوحة نفسهافتحة التركیب ومن

Blank
Processor P4 socket 478

Notch

Arm
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ولكن ما هو المعالج ؟

 عبر عدة خطوات )بحجم مایكروسكوبي(هو عبارة عن رقیقة من السیلكون ملصق بها مالیین الترانزستورات 
 ومنها یتم الحصول على جمیع العملیات الحسابیة 0 او 1الترانزستورات تقوم بحفظ قیم ثنائیة .تصنیع معقدة

.والمنطقیة

AMD'sمعالج:مثال Athlon 64 FX-55ملیون ترانزستور106 من  مكون .

Intel'sمعالج Pentium Extreme Edition . ملیون ترازستور230 مكون من840

 ثم ارسالها الى مكان - معالجتها حسب االوامر المعطاة–استقبال البیانات : الوظیفة تقوم بنفسجمیع المعالجات
ص صلب او شاشة او حتى الى . داخل المعالج من اجل القیام بعملیات حسابیة اضافیةتخزین مثل قر

L1/L2/L3 Cache) الذاكرة المخبئة(

فإن هذا یعني وقت RAMت لتخزین المعطیات فإن كان في الذاكرة لقیام المعالج بعملیاته فانه یلزمه مكان مؤق
اطول للحصول على البیانات من اجل معالجتها وبالتالي ظهرت الحاجة لذاكرة مؤقتة داخل المعالج نفسه لتخزین 

.Cacheالبیانات المطلوب معالجتها وهذا المكان المؤقت یسمى كاش

 عادة تكون ذاكرة سریعة جدا ولكن حجمها صغیر وهي L1:وجودههناك عدة انواع من الكاش حسب مستوى 
L1یقوم المعالج بالبحث اوال في .وهو اكبر حجما ولكن سرعته اقلL2 یأتي بعدها اول مكان تخزین للمعالج

قط من اجل كان فL3النوع الثالث .L3او للمستوى الثالث L2فإن لم یجد المعلومة فإنه ینتقل للمستوى الثاني 
P4معالجات الخادمات ولكن شركة انتل بدأت باستخدامه في المعالجات للحواسیب الشخصیة مثل Extreme

Edition الذي یوجد بداخله L3 یتبع.... میجابایت2بحجم

Fans

رج ة  بعد تركیب المعالج نالحظ ان المعالج ه و ال ذى ی تحكم ف ى جمی ع عملی ات الحاس ب ول ذلك نج د ان ة تترتف ع د                       
حرارتة عالیة بعد التش غیل مباش ر و لض مان ص الحیة عمل ة دون تلف ة الب د م ن وج ود مب رد مروح ة تعم ل عل ى                         

وجودها و عملها بشكل جی د و  التبرید الدائم لهذا المعالج واال سوف تحدث لنا مشاكل نحن فى غنى هنا  فال بد من      
Motherتختلف اشكال المبردات حسب تصمیم و مودیل ال  board فمثال 

P4 FAN P III FAN
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Pوهن  اك اخ  تالف ت  ام ب  ین تركی  ب ه  ذین الن  وعین م  ن الم  راوح ف       III FAN   ی  تم تركیبه  ا مباش  رة عل  ى 
PROESSOR SOKET  ام ا ال  P4 FAN    ی تم تركیبه ا عل ى 

MOTHERBOARDقلعدة متیتة على 

 كالتالى FANعلى ان یتم تركیب ال

 داخ ل القاع دة   FAN تكون مالمس ة للمع الح و جس م ال    FANقاعدة ال 
  و FASN حسب طریقة التثبیت المصممة له ا ال  FANثم یتم تثبیت ال

MOTHERBOARD

فمثال 

p4ثبت عن طریق ازرع للتثبیت و هو المنتشر فى اجهزة هذا النوع ی

ذراعان التثبیت

مكان توصیل الطاقة للمروحة

جسم المبرد 

جسم المروحة

 على القاعدةFAN نقط لتثبیت ال4
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 الى ان طریقة التركیب والمكونات واحدة  مثال FANو مع اختالف شكل ال 

PROCESSORولكن نالحظ انة لضمان التبرید الكامل للمعالج فانة الب د م ن وض ع م ادة تس مى       HEATER
SINKمن مكونات السیلكون تساعد على تبرید المعالج ة توضع ف وق المع الج قب ل تركی ب     راریة ح وهى عجینة 

وظیفته ا تبری  د المع الج  و تق وم العجین ة بامتص  اص الح رارة م ن المع  الج  و جعل ة ب اردا بق  در         وم ن  FANال 
المستطاع 
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2- ATX POWER CONNECTOR AND &+12V CONNECTOR

Powerو هو مكان توصیل مصدر الطاقة  supply فى اللوحة االم MOTHERBOARD

HDD POWER CONNECTOR

12V ATX POWER CONNECTOR
MB POWER CONNECTOR

FDD POER CONNECTOR

220/110 V CONNECTOR
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3- BACK PANEL PORTS

A-MOUSE PS/2 PORT

وعادة یكون باللون االخضر MOTHERBOARD بال MOUSEوهو منفذ توصیل ال

A B

G

E

C
D

F
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B-KEYBOARD PS/2 PORT

 وعادة یكون باللون البنفسجىMOTHERBOARD بالل KEYBOARDوهو منفذ توصیل ال 

C-USB 2 PORTS

 ویمك  ن م  ن خالل  ة MOTHERBOARD الموج  ودة ف  ى ال CONNECTORSوه  و م  ن اح  دث ال 
وصیل العدید من االجهزة رغم اختالف اشكالها وانواعها مثل ت

( MOUSE/KEYBOARD/MOBILES/SCANNERS/CAMERA /…..)
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D- RJ-45 LAN PORT

NETWORKوهو منفذ تركیب كابل الشبكة  CABLE

E - MONITOR PORT

BULT ویوج   د فق   ط ف   ى   MOTHERBOARDیل كاب   ل الشاش   ة ب   ال   وه   و منف   ذ توص      IN
MOTHERBOARD ویمكن االستغناء عنى بوضع VIGA CARD اخر و یتم التوصیل بة 
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F - SOUND PORTS

MOTHERBOARDوهىالنافذ الخاصة بادخال واخراج الصوت من ال 

INPUT LINE IN OUTPUT

G - PARALLEL PORT

COM1و هو المنفذ التقلیدى / LPT PORT لتوصیل ال PRINTERS و الSCANERS
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4- AGP SLOT

AGPم ا یع رف باس م بطاق ات    Intelطورت ش ركة  (Accelerated Graphics Port)   بطریق ة  وال ذي ص مم
وذل ك  AGPم ن س رعة بطاق ات   Intelض اعفت AGPإص دار بطاق ات  ومن ذ PCIتجعله أسرع مرتین م ن منف ذ  

8وه ي أس رع   AGP4xث م ط ورت ح دیثا بطاق ات    PCIم رات م ن منف ذ   وه و أس رع أربع ة   AGP2xبتط ویر 
.م  ع نهای  ة الع  ام الح  الي   AGP8xبطاق  اتIntelالمنتظ  ر أن تص  در وم  نPCIم  رات م  ن منف  ذ  

AGPاللوحات االم التي تحت وي عل ي مناف ذ   ناك بعضوه pro   وه ي امت داد لمناف ذAGP   طاق ة  ی وفر ه ذا المنف ذ
لوح ة أم  AGPproتحت اج بطاق ة  . وات لبطاقات موائمة األشكال الرسومیة التي تحتاج لطاق ة كهربی ة عالی ة   110

AGP4xوAGP2xوAGP1xبطاق  اتإال أن ه  ذه المناف  ذ یمكنه  ا أیض  ا تش  غیلAGPproم  زودة بمنف  ذ .
ت دعم تش غیل بط اقتین لتش غیل اكث ر م ن وح دة        تحتاج كافة أجهزة الكمبیوتر لبطاقة واح دة الع رض وهن اك أجه زة    

ض إال أنه ال یوجد سوي منفذ الكروت•.بهذه اللوحاتواحد فقطAGPعر

5- PCI SLOTS

PeripheralالعبارةPCIیعني المصطلح Component Interconnect وهو یعتبر تعدیل 1992، ظهر عام 
ISAللناقل , EISAفي أجهزة البنتیوم وهو عبارة ع ن ناق ل ت م تركیب ه ب ین المع الج والناق ل التقلی دي        وقد ظهر

األجه زة لتتص ل مباش رة    للجهاز أي انه یعتبر طبقة ثانیة من الناقل الرئیسي للوحة االم بحیث تركب علی ه ك روت  
ویص ل  33MHZبواسطة هذا الناقل تصل إلى وسرعة نقل البیانات.وبالناقل الرئیسي في نفس الوقت بالمعالج 

64ث في معالجات/ میجا بایت264معدل النقل إلى  Bitكما ی تم تركی ب بع ض الك روت علیه ا      .خالل هذا الناقل
كروت مثل 

( FAX CARD / NETWORK CARD / SOUND CARD / TV CARD / …….. )
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CARDالكروت 

إلكترونیة صغیرة تركب في فتحات التوسعة على اللوحة األم وذل ك ك ي   هي لوحاتCardsالكروت أو البطاقات
باللوح ة  تسمى هذه البطاق ة أیض اً  .ملحقات الحاسوب مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغیرها یمكن توصیل أحد

Dughterالبنت أو Board    له ا وظیف ة خاص ة تترك ز عل ى      ش به اللوح ة األم إال أن  وذل ك ألنه ا لوح ة كهربائی ة ت
.رب                ط جه                از م                ا أي أح                د ملحق                ات الحاس                وب باللوح                ة األم    

البطاق ة  حسب نوع الجهاز المراد توصیله بها وأیضًا تختلف من حیث س رعة ت دفق البیان ات م ن    تختلف البطاقات
البطاقة ولذلك فإن لك ل بطاق ة ن وع    قوم بها هذهإلى اللوحة األم والعكس كما تختلف أیضًا من جانب الوظیفة التي ت

:كما أشرنا سابقًا و فیما یلي أهم هذه الكروتمعین من فتحات التوسعة المستخدمة على اللوحة األم

AGP:كرت الشاشة Card

وذل ك لض مان   AGPوهو نوع یستخدم مع فتحات التوس عة م ن الن وع   AGPالحدیثة من نوعكل كروت الشاشة
عل ى منف ذ   یحتوي كرت الشاش ة .كبیر للبیانات من اللوحة األم إلى الشاشة لضمان دقة وضوح عالیة للشاشةدفقت

لتوص  یل كواب  ل خاص  ة  واح  د ف  ي الع  ادة لتوص  یل كاب  ل الشاش  ة إال أن  ه یوج  د ك  روت شاش  ة یمك  ن اس  تخدامها     
دیو وما شابهالتلفزیون و الجهاز عرض الفیب

:الصوتكرت.

وذل ك Speakersوهو یستخدم لتوصیل مكبرات الصوتPCIیركب عادة على فتحة توسعة من نوعهو كرت
LINEف ي الفتح ة   OUT  و الق ط الص وتMicrophone   م ن خ الل الفتح ةMIC  األلع اب و أیض ًا عص ى

Joystick     خ الل فتح ة  الخاصة بتشغیل األلعاب كما یمكن إدخال الص وت م ن أي مص در للص وت م نLINE
INوظیفته ا معالج ة الص وت    یحتوي كرت الصوت عل ى ش رائح إلكترونی ة دقیق ة    لموجودة على كرت الصوتا

.أثناء خروجه أو دخوله من و إلى اللوحة األم أو الحاسوب

SOUND CARD
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:كرت الشبكة

ین لتوفیر وسط ناقل بكرت الشبكة هو كرت یسمح بتوصیل أحد كوابل الشبكات المحلیة بالحاسوب وذلك
بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكة كما الحاسوب والشبكة وبالطبع فإن لكل نوع من أنواع الكوابل الخاصة

.نوع من الكوابل هما هو موضح في الصورأنه یوجد بعض الكروت تستخدم لتوصیل أكثر من
ر داخل الشبكة ولذا فإن البیانات من جهاز آلخالوظیفة األساسیة لكرت الشبكة هي التحكم في إرسال واستقبال

تقوم بهذه العملیاتكرت الشبكة یحتوي على شرائح إلكترونیة

:المودیمكرت

Faxكما یسمىModemیسمى Modem ًوأیض اFax card      بتحوی ل  وه ذه التس میات كله ا لجه از واح د یق وم
Analogاإلش ارات التماثلی ة   Signals       ثنائی ة رقمی ة  اراتالمنتقل ة خ الل خط وط اله اتف إل ى إشDigital

Signals     الهاتفی  ة والف  اكس ع  ن طری  ق الحاس  وب    والعك  س وذل  ك أثن  اء إرس  ال أو اس  تقبال المكالم  ات.
الهاتف فإن جهاز المودیم یعتبر أهم جهاز لمن یود االستفادة م ن  وبما أن شبكة اإلنترنت تعتمد أساسًا على خطوط

.بأح  د م  زودي خدم  ة اإلنترن  ت لت  وفیر خ  دمات اإلنترن  ت      االتص  ال ع  ن طریق  ه   ه  ذه الش  بكة حی  ث یمك  ن   
USBأوCOM2الجهاز نوعین األول خارجي ویوصل بالحاسوب ع ن طری ق أح د المناف ذ مث ل     یتوفر من هذا

ح رارة اله اتف ، كم ا    ویوصل بالتیار عن طریق كابل خاص وبالطبع یحتوي على منفذ لتوصیل كابل اله اتف أي 
إلج راء المكالم ات أو لل رد عل ى المكالم ات      ه از اله اتف نفس ه ك ي یمك ن اس تخدامه      یحتوي عل ى منف ذ لتوص یل ج   

و مكب رات الص وت  MICتحتوي على مناف ذ لتوص یل الق ط الص وت    الهاتفیة وبعض األنواع من أجهزة المودیم
Speakersالصوركما هو موضح في.

6 – RAM (RAM SLOTS )

العشوائیة الذاكرة وهى اماكن تركیب
RAM ( READ AND WRITE MEMORY   علیه ا وتك ون   (

ه ي  RAMشرائح ذاكرةوهناك نوعین من الرامات المستخدمة حالیا و هى 
عبارة عن ش رائح إلكترونی ة تحت وي عل ى ع دد كبی ر م ن ال دوائر المتكامل ة         

ICsلتوفیر المساحة الخاصة بعملیات المعالجة كما س بق وأن وض حنا   وذلك
تختل ف فتح ات   وبأش كال وأن واع و بأحج ام مختلف ة    متوفرةRAMوشرائح

RAM SLOTS حسب نوع ش رائحRAM  أن واع عدی دة م ن    حی ث تت وفر

هذه الشرائح كل منها ذو مواصفات ومزایا معینة وأش هر ه ذه            
SDRAMاألنواع هو ChipsوDDRAM Chips .

NETWORK CARD

MODEM CARD

DDR

SDR

RAM SLOT
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7- -موصالت األقراص IDE & FDD Connectors

ص المرن ة و الص لبة والمدمج ة حی ث        موص الت خاص ة بتوص یل كواب ل البیان ات الموص لة      هي بمش غالت األق را
FDDیوص ل الق رص الم رن بالموص ل     Connector     ویوص ل الق رص الص لب أو الم دمج بالموص لIDE

Connectorبموصل واحد لمشغل األقراص المرن ة حیث تزود اللوحة األمFDD   و موص لین م ن ن وعIDE
. لمش          غل األق          راص المدمج          ة  ة  اوالق          رص الص          لب لمش          غللتوص          یل یس          تخدم 

IntegratedیعنيIDEالمصطلح Drive Electronicsإلكترونیات األجهزة المضمنة وهو یش یر إل ى أن ه    أي
صموصل یمكن استخدامه لتوصیل أجهزة .ملحقة مثل مشغالت األقرا

:كوابل البیانات Data Cables

یستخدم كابل المرنة ومشغالت األقراص FDDأوللقرص الصلب و المدمج  IDEالموصلبینللتوصیل 
 و نالحظ االختالف بیتهم كما هو موضح بیانات خاص

HDD DATA CABLE FDD DATA CABLE
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ROM (READ ONLY MEMORY )

توجد على اللوحة األم وكما أشرنا سابقًا تحت وي ه ذه الش ریحة عل ى ب رامج خاص ة بالحاس ب       هي شریحة صغیر
ه و البرن امج   أه م ه ذه الب رامج   .اآللي یقوم المعالج بقراءتها وتنفیذها عند الل زوم أو عن دما تس تدعي الحاج ة ل ذلك     

مع الج ف ي ك ل م رة ی تم فیه ا       الحیث یحتوي هذا البرنامج على خطوات هام ة ج دًا یج ب أن ینف ذها    BIOSالشهیر
عادة شریحةتسمىROMتشغیل الحاسوب وألهمیة هذا البرنامج فإن شریحة

.BIOS Chip-8

bios)شریحة البیوس = basic input/output system)النوعهي عبارة عن شریحة ذاكرة منrom تقوم
:بوظائف عدیدة سأذكرها بالترتیب

حاسب فان البیوس یق وم بفح ص وج ود جمی ع     بتشغیل ال عندما نقوم-أ
عل ى مش اكل ، ه ذه العملی ة     أعضاء الحاس ب المهم ة وأنه ا ال تحت وي    

power)وهي اختصار لpostتسمى onself test).

بع  د االنته  اء م  ن فح  ص أعض  اء الحاس  ب ف  ان البی  وس یص  در         -ب
داللة على أن االعضاء جمیعها موجودة وتعم ل  صفارة قصیرة وذلك

فذلك یدل على أن هنالك سلیمة ، اما اذا أصدر صفارة طویلةبصورة 
الخطأ قطعة تالفة أو غیر موجودة أو غیر ذلك ثم تظهر رسالة تبین

التشغیل في أحد االقراص ، بعد أن یجده فان البیوس فان البیوس یبحث عن نظامpost بعد االنتهاء من عملیة-ج
.(booting) العملی          ة ه          ذهیق          وم ب          اقالع نظ          ام التش          غیل وتس          مى    

القیام بعملیات االدخال واالخ راج ، حی ث أن البی وس ه و      هنالك مهمة كبیرة للبیوس والتي سمیت باسمها وهي-د 
.الب      رامج حی      ث أن الب      رامج ت      تحكم بالعت      اد ع      ن طری      ق البی      وس الوس      یط ب      ین العت      اد وب      ین

عند اقالع الحاسبdelete الضغط على مفتاحبیوس على برنامج نستطیع استدعاؤه عن طریق تحتوي رقاقة-ه 
البیوس وطقم الرقاقات ، وظیفة هذا البرنامج هي تمكین المستخدم من الوصول الى اعدادات(setup)ویسمى ب

بالتحكم بطریقة عمل العتاد بواسطة هذه االعدادات وأجهزة االدخال واالخراج والمعالج وغیرها ، حیث أننا نقوم

وذل ك  setup م رة یجم ع فیه ا جه از الحاس وب م ن ث م تش غیله ف أن أول شاش ة س تظهر ه ي شاش ة             أولطبعا عن د 
هذه االعدادات على ذاكرة رام تس مى لتحدید اعدادات العتاد ، وبعد االنتهاء من هذه االعدادات فاننا نقوم بتخزین

cmos ramي ك ل م رة نض يء الحاس ب ،     المستخدم لكي یسترجعها البی وس ف   ، تقوم هذه الذاكرة بحفظ اعدادات
النوع رام فانها مزودة ببطاریة صغیرة تزودها بالتیار الكهربائي عند انطفاء الحاسبونظرا ألن هذة الذاكرة من

م ن م زود الطاق ة   وذل ك لحف ظ االع دادات ، أم ا عن دما یك ون الحاس ب مض اء ف أن ه ذه ال ذاكرة تت زود بالكهرب اء             
power supply

CMOSطاریةالب Battary :

القاب ل للتع دیل ه و    ROMفإن الجزء الوحید من ذاكرةكما أشرنا سابقًا
مؤقت ة مثله ا مث ل ذاك رة    ول ذلك فه ي تعتب ر ذاك رة    CMOSش ریحة 
RAM  خاص ة  وكي ال تفقد البیانات الموجودة بها فإنه توص ل ببطاری ة

CMOSبه  ا تس  مى  Battery   وظیفته  ا المحافظ  ة عل  ى الش  حنات
بیان  ات ه  ذه الش  ریحة مث  ل الت  اریخ والس  اعة  ر ع  نالص  غیرة الت  ي تعب  

ومواصفات األجهزة



Eng.M.Aboelela

20إعداد مهندس محمد أبو العال                                                         صیانة الحاسب األلى         

9- FRONT PANEL

 مث  ل CASE وم ن وظیفته ا انه  ا ت ربط ب ین االزرار الموج ودة ف ى ال       PINSدیوداتوه ى مجموع ة م ن ال     
POWER BUTTOM  و  START BUTTOM    ل و ی  تم توص  یل ه  ذة االزار ع  ن طری  ق ا

MANUAL BOOK المصاحب لل Motherboard أو نجدة منقوشا على ال motherboard

)chipsets(طقم الرقاقات

مربعتین الشكل االولى تقع في الجزء الشمالي من اللوحة االم وتسمىعبارة عن شریحتین
10- north bridge

البیانات فیما بینهم ، ة مع بعضهم البعض وتنظیم نقل مهمتها هي وصل المعالج والذاكرة العشوائیة وكرت الشاش
وارسالها الى الذاكرة العشوائیة وكرت الشاشة حیث أنها المحور الذي یقوم باستقبال البیانات من المعالج

northطبعا ال.وهكذا bridgeتحدد نوع المعالج الذي تدعمه اللوحة األم وتدحدد نوع الذاكرة وكمیتها هي التي
agpاللوحة األم كما أنها تحدد سرعة الشقدعمهاالتي ت كما ذكرت سابقا)
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south bridge–10

االدخال واالخراج مع بعضها البعض ومن ثم وتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة األم ومهمتها وصل أجهزة
لبیانات القصوى بین اللوحة األم والقرص التي تحدد مثال سرعة نقل اوصلها بالمعالج والذاكرة العشوائیة ، وهي

من النورث بردج تصدر كمیات كبیرة من الحرارة التي تقوم باتالفها لذلك فهي مزودة بنوعالصلب ، طبعا
مبردالمبردات لطرد الحرارة اما الساوث بردج فهي ال تصدر حرارة لذلك ال تحتاج الى

jumpers

على اللوحة -Pins-صغیرة جدا بداخلها موصالت نحاسیه مثبتة على ابرة عن قطع بالستیكیههي عبارالقافزات 
ـلضة عن بعض القافزات بخیارات في ابعض االعدادات للعتاد ، حدیثا تم االستعااالم وذلك لتحدید
Bios setup.

buses :

ل هذه األعضاء مع بعضها البعض ؟ تتصل عن طریق اللوحة االم ، لكن كیف تتصتكلمنا عن مكوناتالنواقل 
وتنقل عبارة عن خطوط نحاسیة مطبوعة على اللوحة األم تقوم بوصل جمیع أعضاء اللوحة األمالنواقل وهي
بین المعالج و بین النورث بردج طبعا أهم النواقل هو ناقل النظام المكون من قسمین ، األول یصل.البیانات بینها

بردجبین الذاكرة العشوائیة و بین النورثوالثاني یصل 
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مشغالت األقراص

أجهزة كهربائیة میكانیكیة وظیفتها تشغیل األقراص سواء كانت مرنة أو صلبة أو مدمجةمشغالت األقراص هي
.وذلك من أجل القراءة أو الكتابة على القرص

:مشغل األقراص المرنة
قراص المرن ة حی ث ی تم إدخ ال     بتشغیل األهو جهاز یقوم

الق  رص الم  رن لیق  وم المش  غل بت  دویره وتق  وم رؤوس   
الق   راءة والكتاب   ة ب   القراءة م   ن عل   ى س   طح الق   رص أو   

.الكتاب                           ة علی                           ه

:مشغل األقراص الصلبة
ح رك  مالصلبة یعتبر وحدة متكاملة تحتوي على الشرائح المغناطیسیة وكل ما یل زم لتش غیلها م ن   مشغل األقراص

.وإلطال  ة عمره  اورؤوس ووح  دات میكانیكی  ة وغیره  ا ویحك  م إغ  الق ه  ذه الوح  دة للمحافظ  ة عل  ى محتویاته  ا  
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:مشغل األقراص المدمجة
إدخال القرص المدمج لیقوم مشغل األق راص المدمج ة بت دویر    یشبه إلى حد كبیر مشغل األقراص المرنة حیث یتم

القراءة بإستخدام آشعة لیزر للقراءة من على سطح القرص ویجدر اإلشارة هن ا  ة معینة ویقوم رأسالقرص بسرع
ص مدمجة للقراءة فقط وتسمىأنه یوجد CD-ROMمشغالت أقرا Drive   كما یوجد مش غالت أق راص مدمج ة

CD-RWللقراءة والكتابة وتس مى  Drive       كم ا  كتاب ة علی ه  الوه ذه یمكنه ا الق راءة م ن عل ى الق رص الم دمج أو 
DVDیوجد مشغالت اسطوانات  DVDوهذة لنسخ و تشغیل افالم ال .
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وحدات التخزین

`3.5االقراص المرنة
1.44MBو یتم التعامل معة من خالل محرك االقراص المرنة وهو ذات سعة تخزین 

االقراص المدمجة 
 حتى االن و یتم الكتابة علیها عن طریق شعاع 4GB الى 700MB تخزینیة كبیرة من وحدات تخزین لها سعة

DVD أو R/Wاللیزر فى المشغالت  DRIVE

FLOPPY DISK DRIVE

FLOPPY DISK

CD DISK

CD DRIVE
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:القرص الصلب 
لم تكن الحاسبات في البدایة تحتوي على أیة أقراص صلبة فقد كان تشغیل البرامج یتم من خالل األق راص المرن ة     
فقط لذلك فإن القرص الصلب بالنسبة للحاسب هو وسیلة التخ زین الرئیس یة فی ه فه و الوحی د ب ین وس ائل التخ زین                     

المختلفة الذي یملك الحجم والسرعة الكافیتین لتخزین   
.البرامج الحدیثة لتنفیذها 

لق   د تط   ورت األق   راص الص   لبة كثی   رًا من   ذ بدای   ة      
ی     ة اس    تعمالها ف     ي الحاس    بات الشخص     یة ف    ي بدا   

الثمانینی    ات ، زادت حجومه     ا وس     رعتها وتقل     ص  
حجمها ، واختیار إح داها لحاس بك یتطل ب من ك الفه م             
الجید للقرص الصلب ومكونات ه وك ذلك طریق ة عمل ة       

وتركیبته الداخلیة

تركیبة القرص الصلب الداخلیة 
ل م ع اللوح ة األم للحاس ب بكیب ل     القرص الصلب كجهاز خاص بتخزین البیانات یعتبر جه از مس تقل بذات ه ویتص               

:خاص ، ویحتوي الجهاز نفسه على أجزاء میكانیكیة وأخرى إلكترونیة 
:األجزاء المیكانیكیة 

یتكون من مجموعة م ن األق راص متراص ة ف وق        
بعضها البعض ولها محور مشترك ت دور حول ه ،        
وه  ذه األق  راص مغلف  ة بم  ادة قابل  ة للمغنط  ة حت  ى 

ت عل  ى س  طحها عل  ى ش  كل  یمك  ن تخ  زین البیان  ا 
ش  حنات ، ولك  ي ی  تم تخ  زین واس  ترجاع البیان  ات  
یجب أن یكون هناك رأس للقراءة والكتابة ویوجد       
ف  ي الواق  ع رأس واح  د للق  راءة والكتاب  ة عل  ى ك  ل 
سطح من أس طح األق راص ویتح رك ه ذا الس طح            
جیئة وذهابًا لیتم التخزین على كام ل مس احة ه ذه           

ص مع   ًا األق   راص ، وتتوض   ع ال   رؤس واأل  ق   را
داخل علبة محكمة اإلغالق لمنع دخول أیة أجسام   
غریبة مهما كانت صغیرة ، فإي جس م غری ب ق د            

.یتسبب بتلف سطح القرص 
:األجزاء اإللكترونیة 

وه  و عب  ارة ع  ن ل  وح إلكترون  ي مهمت  ه تحوی  ل      
إل   ى من   اطق )البیان   ات (اإلش  ارات الكهربائی   ة 

ن ممغنط   ة عل   ى الق   رص لی   تمكن بع   د ذل   ك م        
.وكذلك عملیة التحكم بدوران القرص وحركة رؤس القراءة والكتابة )التخزین واالسترجاع (استعادتها

جمیع األقراص الصلبة تعمل بنفس المبدأ ، وتختلف عن بعضها في جودة المكونات وسرعة عمله ا وتب دو تركیب ة          
الثالثیة األبعاد ، تتب ع مع ي ه ذه    القرص الصلب صعبة الفهم بعض الشئ لذا سوف أوضح ذلك ببعض الرسومات             

:الخطوات 
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فمما یتكون القرص الصلب ؟

یمك  ن تس  جیل البیان  ات ق  رص دائ  ريتخی  ل أن ل  دینا -1
على كال وجهیه

صعددواآلن تخیل أن القرص معه -2  على آخر من ألقرا
ص صلب إلى آخ(هذا الشكل )رقد تختلف عددها من قر

صمحورفنا اآلن تصور أننا أض-3 یمكن األقرا

 حول محورها معًا الدوران من

والكتابةرؤس القراءةومن ثم أضفنا -4

 والن  اتج ه  و عب  ارة ع  ن  )رأس عل  ى ك  ل س  طح م  ن الس  طوح (
و ی دور المح  ور  الق راءة والكتاب ة  أق راص التخ زین م ع رؤوس   

ح ول نفس  ه مس  ببًا حرك ة األق  راص ، كم  ا یمك ن ل  رؤس الق  راءة    
لحركة كما في الصورة مما یمكن الرؤس من الوصول         والكتابة ا 

ص وقراءة البیانات المطلوبة إلى أي مكان على سطح القر

 ص   ورة للق   رص الص   لب     نطب   ق م   ا تخیلن   اة عل   ى    اآلن-6
تكون التیجة كالتالى الداخل

أقراص التخزین-1
رؤس القراءة والكتابة-2
محرك رؤس القراءة والكتابة-3
محور المشترك لرؤس القراءة والكتابةال-4
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كیف یعمل 
 إذا أحضرنا مسمار حدید ولففنا حوله سلك وقمنا بتمریر تیار كهربائي في هذا السلك ف إن الس لك ین تج مج ال         
مغناطیس ي ف ي المس مار ، وه ذا ه  و المب دأ ال ذي یعم ل ب ه التخ  زین ف ي الق رص الص لب حی ث یحت  وي رأس             

وعن د  )coreتس مى   (وقطع ة دقیق ة م ن المع دن         )coilتس مى   (ة أسالك دقیقة ج دًا      القراءة والكتابة على لف   
.مرور تیار كهربائي في السلك ینتج مجال مغناطیسي في القطعة المعدنیة التي تؤثر في البت القریب منها 

المسار
، ترت ب  )د ب ت  واح  = بت ات  8ك ل  (یخزن القرص الصلب البیانات على ش كل بت ات ، الت ي تش كل البایت ات        

ص م  ن األف راص المكون  ة      البت ات عل ى ك  ل ق ر
للق  رص الص  لب عل  ى ش  كل دوائ  ر یطل  ق عل  ى 

 وه  ذه ال  دوائر طبع  ًا track"مس  ار"ك  ل منه  ا 
تكبر كلما اقتربنا من الطرف الخارجي للقرص       
وعلى الش كل المقاب ل ن رى أربع ة أق راص وق د         

.رسم على كل منها ثالث مسارات 

السلندر
س القراءة والكتابة مربوطة مع بعضها      إن رؤو 

بمحور مشترك ومحرك واحد ، فإذا ك ان واح د       
من الرؤوس على المسار الخارجي األخیر م ن        
قرص ما فإن الرؤوس األخرى جمیعًا تقع على     
ص وهك ذا ، وإذا           المسار نفسه على باقي األق را
تخیلن   ا تل   ك المس   ارات مجتمع   ة فإنه   ا تك   ون     

ى وتك  ون مع  ًا م  ا  حلق  ات الواح  دة ف  وق األخ  ر  
یشبه االسطوانة وهذا هو اسمها فعًال

)sector(القطاع 
عندما یود الحاسب تخزین بع ض البیان ات فإن ه          
طبع  ًا یخزنه  ا عل  ى ش  كل ملف  ات ، وعلی  ه عن  د   

تخزین أي ملف أن یسجل موقع ك ل مل ف حت ى یمكن ه عن د الحاج ة إل ى اس ترجاع المل ف الرج وع إل ى نف س                         
ض المكان مرة أخرى ، و تخزن مواقع جمیع الملفات المخزنة في القرص في منطقة مخصصة لهذا الغر

مث ل  ( ، وحتى یفعل ذلك یجب أن یقوم بإعطاء كل بایت في القرص رقم ًا  FATتسمى جدول مواقع الملفات   
سیس تهلك  )ومع كثرة عدد الملف ات  (ا هذه الطریقة فإن جدول مواقع الملفات     ، وإذا استعملن  )عناوین البیوت   

ص في تخزی ن مواقع الملفاتالكثیر من مساحة القر

لذلك عندما یتعامل الحاسب م ع الملف ات ف ي الق رص الص لب فإن ه ال یتعام ل معه ا عل ى حج م بایت ات ، ل ذلك                  
، "قط اع  "ومفرده ا  "قطاع ات  "متس اویة تس مى   یقسم القرص كل مسار من المسارات إلى أقسام ص غیرة      

) بای ت  512(، وه ذا الط ول   ) كیلوبای ت  512ول یس  ( بایت   512وفي القرص الصلب یكون طول القطاع       
ص الص لب ، ل ذلك یعتب ر القط اع أص غر وح دة قیاس یة           دائمًا ثابت بغض النظر عن نوع أو الحجم الكلي للق ر

ص الصلب  .للتعامل مع القر

نظرنا لتوزیع القطاعات عل ى المس ارات المختلف ة عل ى الق رص الواح د نج د أن المس ار یمك ن أن یك ون           وإذا  
)في الطرف الداخلي للقرص(أو أقصر ما یمكن )في الطرف الخارجي للقرص (أطول ما یمكن 

 فهل یكون عدد القطاعات في المسارات الصغیرة مساوي لعددها في المسارات الكبیرة ؟
ص القدیم ة نج د      قیقة تختلف إجابة  الحفي  هذا السؤال بالنسبة لألقراص الجدیدة عنها في القدیمة ، ففي األق را

أن عدد القطاعات في كل المسارات متماثلة بینما في األقراص الجدیدة عددها یعتمد على حج م المس ار حی ث          
یتم بذلك استغالل مساحة القرص بشكل أفضل



Eng.M.Aboelela

28إعداد مهندس محمد أبو العال                                                         صیانة الحاسب األلى         

ة بأرقام ل یمكن التفری ق بینه ا ، وبم ا أن المس ار عب ارة ع ن دائ رة ل یس فیه ا           إن القطاعات في أي مسار مرقم 
قطاع ات  ویتم ت رقیم ال 1بدایة ونهایة فال بد من تحدید أحد القطاعات لیكون بدایة المسار وبالتالي یكون رقمه             

بعد ذلك 

ي المص نع أم بواس طة    ه ل ی تم ذل ك ف     مت ى ی تم ت رقیم القطاع ات ف ي الق رص ؟       :فیطرح السؤال التالي نفسه     
 ف ي قس م   المستخدم ؟ وهل یمكن إعادة ترقیمها بعد ترقیمه ا للم رة األول ى ؟ ك ل ه ذه التس اؤالت نجی ب علیه ا                  

)اوامر الدوس (تهیئة القرص الصلب 

عنونة القطاعات 
ل منه ا  على شكل قطاعات ك  )بالكتابة للقرص أو القراءة منه  (لذلك فإن القرص الصلب یتعامل مع البیانات        

 بایت ألن القطاع هي أصغر وحدة قیاس یة ف ي الق رص الص لب ، ف ال ب د إذًا م ن وج ود طریق ة للق رص                       512
الصلب لتمییز كل قطاع من القطاعات التي یحتویها ع ن غیره ا لیس تطیع نظ ام التش غیل طل ب البیان ات الت ي                   

:یریدها ، وبالفعل یوجد لكل قطاع عنوان یتكون من ثالثة أشیاء 
Cylinderسلندر رقم ال

Headرقم الرأس 
 في المسارSectorرقم القطاع 

طلب بیانات معینة فإنه یطلبها بتحدی د عن اوین القطاع ات الت ي یحتویه ا      )مثل وندوز (فإذا أراد نظام التشغیل    
 تعني)6-5-520(بطریقة رقم السلندر والرأس والقطاع التي یحتوي البیانات المطلوبة ، مثًال 

520لندر رقم  الس
5 والرأس رقم 

والقطاع السادس 
 وبهذه الطریقة یتمكن نظام التشغیل من تحدید أي موضع للبیانات یریدها ، وتسمى هذه الطریقة 

CHS(وباالنجلیزیة "CHSعنونة " addressing. (
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القطاعات التالفة 
ض القطاعات في قرص صلب    ما قد تلفت ألي سبب م ن األس باب فه ل یعن ي ذل ك أن نرم ي       لو فرضنا أن بع

 أن تسبب مش اكل ف ي الق راءة أو الكتاب ة وربم ا تتس بب       - عند تلفها    -القرص بكامله ؟ یمكن لبعض القطاعات       
مث ل  (تتوفر العدید م ن الب رامج الت ي تق وم بفح ص الق رص         بد من معالجة هذه المشكلة      النظام فال   "تعلیق"ب

 علی  ه ڤوإذا وج  دت أي قط اع ت  الف فإنه ا تق  وم بوض ع عالم  ة   )ون دوز  ال المرف ق م  ع  scandiskبرن امج  
للداللة على أنه تالف فال یقوم الحاسب بالتسجیل علیه فیم ا یس تمر بالتس جیل عل ى ب اقي أج زاء الق رص غی ر                    

.التالفة ، وبذلك تزول المشكلة 

IDEبینیة القرص الصلب
لوح ة األم حت ى یمك ن نق ل المعلوم ات م ن وإل ى الق رص ، وحت ى نفع ل              كل قرص صلب البد من توصیله بال      

، و كل قرص صلب متوافق مع "البینیة"ذلك البد من وجود جهاز ما یوصل هذین الشیئین وهذا ما یسمى 
:نوع معین من البینیات وال یمكنه العمل مع سواها ، ویوجد لدینا الیوم نوعین رئیسین من البینیات 

EIDE ویمكن تسمیتها اختصارًا ـب "IDE"
أولی ة وثانوی ة بواق ع جه ازین لك ل      : موزع ة عل ى قن اتین    IDE الواحدة إلى أربعة أجه زة      EIDEتتسع بینیة   

 س  واء أكان  ت أق  راص ص  لبة أو أي أجه  زة IDEفات  أی  ة أجه  زة متوافق  ة م  ع مواص  IDEقن  اة ، تتقب  ل بینی  ة 
. أو أجهزة التخزین االحتیاطي األخرى DVD أو CDأخرى مثل محركات األقراص المدمجة 

و یتم توصیل ب ین اله اردات أو اله اردات و مش غالت              
 باس تخدام  IDEاالقراص المدمجة عل نف س كاب ل ال   

الذى سیتم شرحة فى حینة وJUMPERما یسمى 
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أعطال القرص الصلب

طبعًا القرص الصلب كأي جهاز آخر قابل لألعطال ، ویختلف القرص الصلب عن باقي أج زاء الحاس ب ف ي        
أنه یحفظ بیاناتك وعندما یتعطل هذا معناه عدم امكانیة الوصول إلى البیانات المخزنة علیه وإذا كانت بیانات ك     

ن االحتیاطي ویمكن أن یحدث هذا العطل في أي وقت خاصة مع الق رص الجدی د ج دًا        مهمة فال بد من التخزی    
.أو القدیم جدًا 

:ومن أسباب أعطال القرص الصلب ما یلي 
.تعرض القرص لالهتزازات مما یجعل رؤوس القراءة والكتابة تتالمس مع سطح القرص مسببة تلفه 

دخل بین القرص ورأس القراءة والكتابة مما یسبب انقشاع    وجود ذرات ولو صغیر من الغبار التي یمكن أن ت         
.ذلك السطح من مكانه ، كما یمكن للسطح المقشوع أن یسبب تلف في مناطق أخرى بنفس الطریقة 

ف  ي الواق  ع أن ه  ذه األش  یاء ن  ادرة الح  دوث إل  ى ح  د بعی  د بس  بب التص  میم الممت  از لألق  راص الص  لبة ، ف  ي    و
ص موض وعة داخ ل حج رة                      الماضي كان الغبار ی دخل إل ى داخ ل األق راص الص لبة أم ا اآلن ف ال ألن األق را

یمن ع دخ ول الغب ار    محكمة اإلغالق إال من فتحة صغیرة مخصصة لمعادلة الضغط وهذه الفتحة مزودة بفلتر           
.، كما أنها مضادة لالهتزازات 

العوامل المؤثرة على سرعة القرص الصلب
كلم ا كان ت س رعة دوران األق راص أكب ر كلم ا ك ان ال زمن ال الزم ل رأس الق راءة              :سرعة دوران األق راص     

.والكتابة كي یمر فوق المنطقة المطلوبة أقصر وبالتالي سرعة أكبر في الوصول للبیانات 

:الكثافة التخزینیة لألقراص 
وهي عبارة عن عدد البایت ات الممك ن تخزینه ا عل ى مس احة معین ة م ن س طح الق رص ، وزی ادة ه ذه الكثاف ة                   
تعني بیانات أكثر یمكن أن تمر من تحت رأس القراءة والكتابة في لفة القرص الواح دة ویمك ن التع رف عل ى               

.عات في المسار الواحد هذه الكثافة بعدة أشیاء أهمها عدد القطا

:معدل نقل البیانات
وه  ي كمی  ة البیان  ات الت  ي یمك  ن نقله  ا م  ن الق  رص إل  ى بینی  ة الق  رص ف  ي الثانی  ة الواح  دة ، ویمك  ن أن تق  اس  
بالمیجابایت في الثانیة أو حتى المیجابت في الثانی ة ویوج د ألي ق رص ص لب ف ي الع ادة مع دل بیان ات معل ن                        

ص  .یكتب على علبة القر

:بینیة القرص 
ص الصلب المعلنة على علبة الجه از له ي س رعة نظری ة أكث ر م ن كونه ا عملی ة وذل ك لع دة                         إن سرعة القر

ص الص لب وبینی  ة            ول یس ب ین البینی  ة   IDEأس باب منه ا أن ه ذه الس  رعة له ي س رعة نق ل البیان  ات ب ین الق ر
البینی ة والق رص الص لب ، ل ذا ف إن الس رعة       والمعالج ، كما أن نسب من هذه البیانات تستهلك في التفاهم ب ین              

.throughputالفعلیة لمعدل تدفق البیانات یجب أن یقاس ببرامج خاصة ویسمى هذا المعدل باالنجلیزیة 

حفظ الطاقة
ص القرص الصلب ت دور باس تمرار طیل ة عم ل الحاس ب ل تمكن للحاس ب الوص ول للمعلوم ات المخزن ة                 أقرا

أن تترك الحاسب النشغالك في أعم ال أخ رى   )وكثیرًا ما یحدث(یة ، قد یحدث     بسرعة مستهلكًا طاقة كهربائ   
وق  د تنس  ى أن  ك ترك  ت الحاس  ب یعم  ل لع  دة س  اعات وه  ذا ب  الطبع یس  تهلك الكهرب  اء ب  دون داع  ي باالض  افة     

)سرعة التلف(الستهالكه للقرص الصلب
 ، فإذا لم تقم بأي عمل على الحاسب لفترة زمنیة معینة فسینتقل إل ى  طور االستعدادیأتي الحل في ما یسمى ـب    

هذا الطور و یقوم بإطف اء جمی ع األجه زة غی ر الض روریة ومنه ا الق رص الص لب وب ذلك یحف ظ ه ذه الطاق ة                       
ما ت ود ذل ك فم ا علی ك     المهدورة ، ویكون الحاسب في طور االستعداد مستعد للعودة للعمل في أي وق ت وعن د       

إال إعطاء الحاسب إشارة والتي عادة ما تكون بتحریك الفأرة أو ضغط زر من لوح ة المف اتیح لیعی د الحاس ب                 
تشغیل القرص الصلب وباقي األجهزة ، وطبعًا تشغیل القرص الص لب یتطل ب زی ادة س رعة دوران الق رص             

یتوقف فیها الحاسب ع ن  )بضع ثواني (الوقت  دورة في الدقیقة وهو ما سیأخذ بعض       5400من السكون إلى    
.العمل لیرجع بعدها للعمل بشكل طبیعي 
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تثبیت اللوحة األم

و كارت بصورة مقلوبة على الجهاز حیث  امكن تركیب كابل    فى البدایة یجب ان نطمئن حیث انة لیس من الم         
خاطئ ة ال اذا   او كاب ل بص ورة   له ا مق ایس متع ارف علیه ا ف ال یمك ن ان تركی ب ك ارت        ان الجهاز و اجزائة

 و لض  مان التركی  ب الس  لیم و الس  هولة عن  د التركی  ب أو  فله  ذا ال نتعام  ل م  ع اج  زاء الجه  از بعن  ف ?كس  رته 
:اتبع التعلیمات التالیة عند تثبیت اللوحة األم التجمیع 

 باس تخدام بع ض   وذل ك  حاول أن تعزل اللوحة األم عن جوانب الصندوق وذلك لتجن ب الكهرب اء الس اكنة             -1
 والت  ى تس  تخدم ف  ى تثبی  ت اللوح  ة االم ف  ى الص  ندوق وذل  ك م  ن خ  الل   أو البالس  تیكیة م  ن القواع  د النحاس  یة

 و الصندوق ایضا فتخات خاصة ومتفق علیها فى اللوحة االم

أماكن تثبیت القواعد فى الصندوق  الصندوقفيأماكن تثبیت القواعد 

قواعد من البالستیك لرفع اللوحة 
عن الصندوق

قواعد من النحاس لرفع اللوحة عن 
الصندوق براغى لتثبیت اللوحة االم فى الصندوق

د الربط وردة لتمام العزل عن

جنابر 
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 للربطأماكن تواجد المنافذمع مراعاة)األم بشدةلوحةال تضغط ال( األم بالبرغي بحذر لوحةقم بتتبیث ال-2

.ثبتها بحیث ال یؤثر علیها الضغط عند تركیب البطاقات , التحاول ثني اللوحة األم ابدًا -3
ة االن ولك ن اجع ل م رور    قم بتغ ذیتها ف ي التی ار م ن وح دة التغذی          الت بعد تركیب اللوحة األم في الصندوق     -4

الكهربیة المختزنة لكهربى فى اخر اعمالك حتى نتجنب الشحنات التیار ا

BLANK مع حواف المقبسNOTCHطابق حواف المعالج ونالحظ تثم ركب المعالج.-5 SOKET   ث م ثب ت 
القوة حسب الخطوات التالیة المعالج دون استخدام 

 درج ة عم ودى عل ى    90 قم برفع الزاع ك امال  –1
socketالقاعدة 

 یتم وضع المعالج مع مالحظة ادخالة جیدا فى موقع ة   -2
soketولسهولة التركیب یتم الدخول عمودى على ال 
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 یتم اغ الق ال زراع جی دا لك ى ت تالمس اس نان المع الج          -3
 جیدا و باحكام soketمع ال

 المبرد على المعالج و توزیعة جیدا على السطح  عجینة  یتم وضع-4
 بأمان كیب مروحة المعالج و توصیلها بمصدر الطاقة فى اللوحة االم  ثم یتم تر-5

DIMM1 األم اكن الت ي علیه ا    ف ى المك ان المخص ص له ا م ع مالحظ ة       RAM نق م یتثبی ت ال ذاكرة    -6 -
DIMM2
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FRONTثم قم بتوصیل دیودات اللوحة األمامیة-7 PANEL المخطط  للصندوق حسب
)راجع ما سبق (

)ثم ركّب بطاقة العرض -8 VGA Card 32 والبطاقات األخرى التي تدعم تقنیة ال AGP في المنفذ(
Bit وثبتها في PCIبهذة الطریقة وتثبیتها جیدا بالربط بالمسامیر فى الصندوق 
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ص الص    لب     -9  ث    م وصّ    ل  ةمّ    ن التغذی    ة الكهربائی    ة ل      وأ.H.D.D ث    م انتق    ل ال    ى تثبی    ت الق    ر
DATA البیان    اتخط    وط CABLEوال ق    رص الص    لب ب    ین ال 

IDE  حی           ث تح           وي اللوح           ة األم   األمعل           ى اللوح           ة 
IDE1و IDE2  وك      ل كاب      ل یس      مح بتوص      یل جه      ازین ال      ى 

تح  وي جن  ابر أو مف  اتیح  )الس  واقات (IDEوأجه  زة ال IDEك  ل
 أوMasterلیعمل بشكل سید IDEصغیرة تستخدم لتعیین جهاز ال

) ت ابع ( Slave          عن د توص یل الجه از ال ى كاب ل واح د تأك د ب أن أح د
)األجهزة یعم ل كس ید    Master واال ل ن یعم ال   . والث اني یعم ل كت ابع    (

بصورة طبیعیة أو لم یعمال من االساس 

یض  ا تحت  اج ال  ى مص  در طاق  ة لتعم  ل و مص  در الطاق  ة ی  تم اخ  ذة م  ن         ولك  ن ال ننس  ى ان ك  ل المش  غالت ا  
POWER SUPPLY  فیش ة   عن طریقة فیشة هذة الفیشة تختلف شكلها حسب السواقة التابعة لها فتج د ان

HARDكل من  DISK DRIVE و  CD ROM DRIVE و DVD   لهما نفس الشكل والمق اس ف ى  
DATAكب ل ال داتا    CABEL   اء وان  و فیش ة الكهربFDD ( FLOPPY DISK DRIVE   تختل ف  (

DATAفكب ل ال  داتا  (م ن حی  ث الش كل والمق  اس   CABLE   یك  ون اص غر  وش  كل فیش ة الكهرب  اء یك  ون  
فكیف یكون ونالحظ عند التركیب ان تتجاور الخطوت الحمراء فى الكابلین كما بالشكل مختلف اختالفا تاما 
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 جب  دا وثبت  هل الق  ارء م  ن األم  ام بالوض  ع الص  حیحا الواجه  ة وأدخ  داع  د تثبی  ت الق  رص الم  رن وه  و با-10
بالبراغى و ادخال كبل الكهرباء والداتا كما هو موضخ بالشكل 

 مع المالحظ ة ان ش كل ك بالت ال داتا و     كما بالشكلCD-ROM ثم نثبت قارئ تشغبل القرص المدمج -11
ص المدمجةفیش الكهرباء متشابهة بین القرص الصلب و محر ك االقرا
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)وهك ذا وبع د اتم ام تركی ب ك ل العت اد        HARD WARE CASEیك ون ش كل اللوح ة االم داخ ل ال    (
كالتالى 

مق بس الشاش ة و    لوح ة المف اتیح و الف ارة و      الس ماعات و المای ك و      تم توص یل مقب ابس ك ل م ن         واخیرا ی    -12
POWER ال  م ن مص در التی ار ف ى المن زل      الموص ل للتی ار الكهرب ى   ار التی  المق بس   SUPPLY  ف ى

الحاسب االلى 

POWER مفت اح التش غبل   تش غیل الجه از م ن    نق وم  -13 BUTTOM     ال  الموج ود ف ى واجه ة CASE
ت الجید للك روت   لم یعمل راجع على الخطوات السابقة جیدا و تاكد من التثبی   ان    عمل الجهاز خیروبركة   فإن

والرامات مش هقول المعالج النة لو متثبتش جید من االساس فقد انتهى امرة  ولكن ل نكن متف ائلین و نب دا ف ى               
CMOSالخطوات التالیة لتظبیط
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MOSSأعداد اـل 
یعتب  ر أح  د األس  رار الغامض  ة والمن  اطق المحرم  ة ف  ي   لربم  ا یعتق  د الكثی  ر م  ن مس  تخدمي الحاس  ب أن الب  ایوس  

الحقیق ة ه ي أن البی وس ب رغم أهمیت ه وت أثیره عل ى جمی ع         .وأس اتذة الحاس ب  الحاسب والتي ال یدخلها اال الخبراء
.لیس بتلك الصعوبة أو ذاك التعقید الذي یعتقده غالب المستخدمینقطع الحاسب،

إذا اشتریت جه ازا  .لكإلى البایوس وذلك لعدم احتیاجه لذلربما الكثیر من مستخدمي الحاسب لم یفكر قط بالدخول
فانك لن تحتاج لتجهیز أي أعدادات أو عمل أي تغیی رات ف ي البی وس، لك ن المس تخدم      مجمعا وجاهزا لالستخدام ،

یعصر أخ ر قط رة م ن    سیقوم بتجمیع جهازه بنفسه أو یرید أن یضیف قطعة جدیدة من العتاد أو لمن یرید أنالذي
لنبدأ أوال بتفس یر معن ى بی وس    .االعداداتلى البیوس ویبدأ بتغییر بعضاألداء من جهازه، سیحتاج إلى أن یدخل إ

.وما وظیفته

Basicهي اختصار لجملةBIOSكلمة Input/Output System   وهى تعنى النظام األساسى ل دخول وخ روج
أعدادات اللوحة األم والعتاد المتصل بهاببساطة هو البرنامج المسئول عن.لمعلومةا

تك ون م ن ص نع إح دى ش ركتین متخصص تین، ش ركة        أن واع البی وس المس تخدمة باللوح ات األم    تقریب ا غال ب  
Phoenixوهى تصنع بیوس یعرف باسمAward،وشركةAmerican Megatrendsوهى مشهورة برمز

AMI الش ركتین وم ن ث م تق وم     البی وس م ن إح دى ه اتین    الشركات المصنعة للوحات األم تق وم بش راء نس خ    و
م ا  وبرنامج البیوس یأتي بالكثیر من الممی زات والق وائم   ما یعنیه هذا األمر هو أن.بتحدید القوائم التي ستستخدمها

یحت وى عل ى ق وائم واختی ارات مختلف ة ع ن الت ي س نذكرها         أن البیوس الموجود بجه ازك ق د  ارید انا اقولة لكم هو 
ضربما سیكون اسم.هذا  االختیارات موجودة بقوائم مختلفة عن التي لدیك، وربماالقائمة مختلف وربما ستجد بع

واالختی ارات الرئیس یة الت ي    ستجد االختیار باس م مختل ف ع ن ال ذي س نذكره بمقالن ا ه ذا، ولك ن القواع د واألس س          
.علیك هو البحث عنهاكل ما.سنتكلم عنها ستكون موجودة بجهازك بمكان أو بأخر

القوائم الرئیسیة

طبع ا  و.االعدادات وبعض الق وائم الفرعی ة  من عدة قوائم رئیسیة، بداخل كل منها سنجد بعضالبسوس یتألف 
بالبیوس الخاص باللوحة الت ي ل دیك، ولكن ك    ربما لن تجد نفس هذه القوائم.هذه القوائم تختلف بحسب البیوس

.القوائملنتكلم اآلنبالتفصیل عن كال من هذه .بالتأكید ستجد بعضا منها إن لم یكن غالبها
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1-Standard CMOS Features

:االعدادات ستتضمن التالي.والمعلومات األساسیة للجهازهذا القسم یحتوى على االعدادات

 Date/Time :

وهى ألعداد التاریخ و الوقت

 IDE Primary Master:

ص الصلب أو السواقة التي تكون مركبة سید بشق 1رقمIDEوهى إلعداد القر

 IDE Primary Slave:

ص الصلب أو السواقة التي تكون مركبة خادم بشق 1رقم IDEوهى إلعداد القر

 IDE Secondary Master:

ص الصلب أو السواقة التي تكون مركبة سید بشق 2رقم IDEوهى إلعداد القر

 IDE Secondary Slave:

ص الصلب أو السواقة التي تكون مركبة خادم بشق 2رقم IDEوهى إلعداد القر

ویتم تظبیطهم عن طریق الجنابر كما سبقنا وشرحنا 
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 Drive A / Drive B :

1.44هىسعتها التخزینیة و`3.5االعدادات السابقة هي لتعریف سواقات األقراص المرنة، وهى تكون إما
MB 1.2 و سعتها التخزینیة هى `5.25أو  األقراص المستخدمة حالیا،  وهىMB لقدیمةاألقراص ا وهى

.والتي لم تعد تستخدم أالن

 Video:

الحاالت، قد یكون هناك أكثر من كرت ببعض.االختیار هذا یكون لتحدید كرت الشاشة الذي یجب أن یستخدم
بواسطة هذا .PCIوكرت أخر على شقAGPشقشاشة على نفس الجهاز، أي أن یكون هناك كرت على

.یتم استخدامهالكرتین ساالختیار، یمكنك تحدید أي من

 Halt On:

نظام التشغیل وتعطیك رسالة بوجود خطأ إن هذا االختیار هو لتحدید ما إذا كانت اللوحة األم ستتوقف عن تحمیل
:االختیارات تتضمن.حصل أي عطل

All * وهى لكل أنواع األخطاء
All but Keyboard * .ماعدا أخطاء لوحة الطباعةوهى لكل األخطاء
All but Diskette * سواقةالاءخطأوهى لك األخطاء ماعدا  .األقراص المرنة
All but Disk/Key * .ولوحة الطباعةوهى لكل األخطاء ماعدا سواقة األقراص المرنة

Advance BIOS Features

: وهى تتضمن التالي للعتادهذه القائمة تتضمن االعدادات المتقدمة
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 Anti-Virus Protection :

الطریق ة الت ي تعم ل به ا ه ذه المی زة ه ي بمراقب ة ملف ات ب دء           .الفیروس ات  تحم ى الق رص الص لب م ن    هذه المیزة
Boot)التشغیل Sector)ص الصلب وإعطاء تحذیر عند محاولة أي برنامج أو فیروس .تغییره ا الموجودة بالقر

ب نظ ام التش غیل أو الب رامج    تنصیالمیزة مفیدة بشكل عام وینصح باستخدامها ولكنها قد تسبب بعض المشاكل عند
.ولذا ینصح بإطفائها قبل تركیب أي برنامج جدید

 CPU L2 Cache ECC Checking:

هذه المیزة مفیدة جدا ویجب تفعیلها .تستخدم تقنیة كشف وتصحیح األخطاءالذاكرة المخبئیة من الدرجة الثانیة
األخطاء التي قد  ویساعد بتسریع عمل الجهاز، ولكنإطفاء هذه المیزة یؤدى إلى زیادة أداء المعالج.طوال الوقت

.تحصل بسبب إطفائها یجعلنا ننصح بتشغیلها طوال الوقت

هذا األمر یؤدى .والذاكرة عند بدء تشغیل الجهازعند تفعیل هذه المیزة فان اللوحة األم لن تقوم بفحص العتاد:
عندما تشك بوجود مشاكل .طوال الوقتEnabledننصح بإبقائها بوضعإلى سرعة تشغیل الجهاز ولذا فإننا

ص العتاد وتبلغك عنبالذاكرة أو بقطع وجود أي العتاد، یستحسن أن تطفئ هذه المیزة لكي تجعل اللوحة األم تفح
.مشاكل


First Boot Device
Second Boot Device
Third Boot Device
Boot Sequence

لتحدید أولویة البحث عن نظام القوائم السابقة تستخدم 
التشغیل  االختیارات المتوفرة لكل  ووتحمیلهالتشغیل 

من هذه القوائم هي

Floppy (القرص المرن)

LS/ZIP ZIPجهاز) (االحتیاطیةلعمل النسخ

0HDD ( 1أول قرص صلب وهو الذي یكون سید على قناة رقم  )

1HDD ( 2م القرص الصلب الذي یكون سید على قناة رق )

2HDD ( 1على قناة  (القرص الصلب الذي یكون خادم

3HDD ( 2القرص الصلب الذي یكون خادم على قناة  )

SCSI)ص الصلب الذى یستخدم تقنیة القر )SCSI

CDROM (مشغل األقراص المدمجة)

LAN .(المحلیةالشبكة)
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وبعد ذلك بالقرص الصلب وثالثا القرص المرنبالعادة یستحسن جعل الجهاز یبحث عن نظام التشغیل أوال ب
تنصیب نظام التشغیل ألول مرة، یستحسن أن ولكن ببعض األحیان وخصوصا عند.بمشغل األقراص المدمجة

.أوال وذلك لتسهیل عملیة تحمیل الملفات الرئیسیةتجعل الجهاز یعمل من مشغل األقراص المدمجة

 Boot Up Num Lock Status:

Onعندما تحول هذا االختیار إلى.الموجودة على یمین لوحة الطباعةهي لتشغیل أو إطفاء األرقامهذه المیزة 
Numفان زر Lockأما إذا حولت االختیار إلى.سیتم تفعیلة بشكل آلي عند تشغیل الجهازOffیتم فان الزر لن

.األخرى المخصصة لها والوظائفتفعیله وبالتالي فان الضغط على أزرار األرقام سیجعلها تتحكم باألسهم

 Gate A20 Option:

Extended)میغابایت والتي تسمى1هذه المیزة تتحكم بالذاكرة التي تكون أكثر من  Memory). هناك
Normalاللوحة األم بالتحكم بهذه الذاكرة، وهناكیسمح لطقم شرائحوهوFastاختیاران لهذه المیزة وهما

االختیار األفضل إبقاء هذا.اللوحة االمطریق جمبر موجود على بهذه الذاكرة یتم عن التحكم والذي یكون به
.حیث انه یعطى الجهاز أداء أفضلFastدائما على

 Security Option:

هناك .على الجهاز بحیث یطلب كلمة سر عند تشغیلههذا االختیار یستخدم بحالة اختیارك لوضع حمایة
الجهاز سیشتغل ویعمل بدون أي طلب لكلمة السر ولكن للدخول إلى ى تعنى أنوهSetupاختیاران، إما

وهى تعنى أن الجهاز لن یشتغل نهائیا إال عندما یتم إدخالSystemلكلمة السر، أوأعدادات البیوس ستحتاج
.كلمة السر

 OS Selection for DRAM > 64MB :

والذي كانت OS2 یكون نظام التشغیل المستخدم بالجهاز هوفقط وهى عندماهذا الخیار یستخدم بحالة واحدة
حجمها أكثر من نظام التشغیل هذا له احتیاجات خاصة إذا كانت الذاكرة المستخدمة بالجهاز.تنتجهIBMشركة

كنت تستخدم نظام التشغیل هذا إال إنNon-OS2طبعا بشكل عام هذا االختیار یجب أن یكون. میغابایت64
.OS2الة یجب أن تحول االختیار إلىوبهذه الح

 HDD S.M.A.R.T. Capability :

ص الص لب بمراقب ة أدائ ه للوق وف        .S.M.A.R.Tتس مى األقراص الصلبة الحدیثة تأتى بمیزة وه ى تس مح للق ر
باستخدام برنامج خاص من الشركة المصنعة .به ویسجل هذه المشاكل بسجل خاص بهعلى أي مشاكل قد تحصل

ص الص لب وم ن           اللقرص ث م  لصلب، فان سجل األعط ال س یتم تحلیل ه والوق وف عل ى المش اكل الت ي ح دثت للق ر
.ننصح بإبقاء هذا الخیار مفعال طوال الوقت.اقتراح سبل إلصالحها

 Video BIOS Shadow:

ص بكرت الشاشة إلى الذاكرة الرئیسیة للجهازهذا االختیار یقوم بتحمیل نسخة من البیوس كرة من ورائه الف.الخا
حصول نظام التشغیل على المعلومات التي یحتاجها عن كرت الشاشة حیث انه سیحصل على هي تسهیل وتسریع

بإبقاء هذا الخیار نصیحتنا هي.المعلومات من الذاكرة الرئیسیة بدل الذهاب إلى كرت الشاشة للحصول علیهاهذه
.مفعال طوال الوقت
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Chipset Feature Setup

 DRAM Clock/Timing control:

Serialتسمىشرائح الذاكرة تحمل على متنها شریحة صغیرة Presence Detect وهى تحتوى على
عند تفعیل هذه المیزة فان تواقیت الذاكرة سیتم إعدادها .بها هذه الذاكرةالمعلومات الخاصة بالتواقیت التي تعمل

بحیث تمنع أي عتاد أو برنامج اخر من اكرة الستخدام هذه الكروتتفعیل هذا الخیار سیحجز هذا الجزء من الذ
أما إن لم .الذاكرة فیجب علیك أن تفعل هذا الخیارهذا الحیز منإذا كنت تملك كرت قدیم ویحتاج إلى.استخدامه

 هذا االختیار غلقفیجب علیك أن تISAیكن لدیك أي كرت
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Power Management Setup

 ACPI Function:

Advancedالمتقدمةهذا االختیار یمكنك من التحكم بتشغیل أو إطفاء اختیارات الطاقة Configuration &
Power Interfaceوالتي تختصربحروفACPI. هذه التقنیة تساعد على تخفیض استهالك الجهاز من الطاقة

عند االحتیاج.استخدامه لفترة محددة من الوقتأو تخفیضها عن العتاد الذي الیتم الكهربائیة وذلك بفصل الطاقة
ننصح بإبقاء هذا .الطبیعيالستخدام أي من هذه األجهزة فان الطاقة الكهربائیة لها ترجع فورا إلى الوضع

من یستخدم حاسب محمول حیث انه یساعد على إبقاء وتزداد أهمیة هذا االختیار مع.االختیار مفعل طوال الوقت
.لفترات أطولالبطاریة تعمل 

 ACPI Suspend Type :

ACPIبحال تفعیل اختیار Functionأوضاع 5هناك .الذي سیتم استخدامهفیجب تحدید نوعیة التحكم بالطاقة 
:یمكنك االختیار منها وهى

S0

ال ذي  أي أن المس تخدم ه و م ن یح دد العت اد      وهنا المعالج یظل یعمل والعتاد سیتحول لحال ة الس بات بش كل ف ردى،    
.سیتحول إلى وضع السبات

S1

ب اقى العت اد س یتحول ال ى اس تهالك      .طبیع ى وهنا سیتم توقیف المعالج عن العمل ولكن الذاكرة تظ ل تعم ل بش كل   
.قلیل للطاقة
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S2

بشكل طبیعى وباقى العتاد س یتحول ال ى وض ع    هنا سیتم فصل الكهرباء عن المعالج بالكامل وتظل الذاكرة تعمل
.قلیل للطاقةاستهالك 

S3

وی تم تحوی ل ب اقي العت اد إل ى اق ل اس تهالك        هنا یتم فصل الكهرباء عن المعالج وی تم إبط اء عملی ة تنش یط ال ذاكرة     
.ممكن للطاقة

S4

عن دما ی تم   .الموجودة بالذاكرة إلى القرص الصلبولكن قبل ذلك یتم حفظ المعلومات.هنا یتم إطفاء جمیع العتاد
الق                  رص الص                  لب إل                  ى رج                  ع المعلوم                  ة م                  ن إیق                  اظ الجه                  از، ت 

.الذاكرة

S5

ل ن یك ون باالمك ان إیق اظ العت اد م ن ه ذا        .بال ذاكرة هنا یتم إطفاء جمیع العت اد وال ی تم حف ظ المعلوم ات الموج ودة     
.وإعادة تشغیلهالوضع إال بإطفاء الجهاز بالكامل

 Power Management:

 اختیارات3بالعادة یوجد هناك . خفض استهالك الطاقةمن خالل هذا االختیار یمكنك اختیار أسالیب

Max Savingالطاقة،وهو االختیار الذي یوفر أعلى قدر من

Min Saving وهو االختیار الذي یوفر اقل قدر من الطاقة

User Definedاالعدادات التالیةفیجب علیك أن تجهزعندما تختار.وهو یسمح لك باالختیار الیدوي:

 HDD Power Down

.حول إلى وضع السبات بحالة عدم استخدامهدالقرص الصلب بالوهنا تقوم بتحدید الفترة الزمنیة التي سیبدأ بعدها

Doze Mode

.طبیعیةالزمنیة التي سیقوم المعالج بعدها بإبطاء سرعته بینما یظل باقي العتاد یعمل بصورةوهى الفترة

Suspend Mode

.العتاد إلى وضع السبات بما عدا المعالجالفترة الزمنیة التي یتم بعدها تحویل كلوهنا یتم تحدید 
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 Video Off Option:

 اختیارات وهى3هناك .السباتهذا االختیار یتحكم بإطفاء الشاشة أثناء فترة

Always On

ض .الطاقةوهنا الشاشة ال یتم إطفائها أثناء أي من أوضاع خف

Suspend Off

.فقط ولن یتم إطفائها تحت األوضاع األخرىSuspendهنا سیتم إطفاء الشاشة بحالة تحول الجهاز إلى وضعو

Susp, Stby Off

.فقطStandbyأوSuspendوهنا سیتم إطفاء الشاشة بحال تحول الجهاز إلى وضع

All Modes Off

.ضع من أوضاع خفض الطاقةووهنا سیتم إطفاء الشاشة عندما یتحول الجهاز إلى أي

 Video Off Method:

 طرق مختلفة إلطفاء الشاشة 3هناك .فترة السباتهذا االختیار یتحكم بالطریقة التي سیتم بها إطفاء الشاشة أثناء
وهى

V/H SYNC+Blank

ابة أوامر فارغةللشاشة وبنفس الوقت یقوم بكتوهذا االختیار یقوم بإطفاء مصادر اإلشارات األفقیة والعمودیة
(Blank)إلى ذاكرة كرت الشاشة.

DPMS Support

.وهذا االختیار یجعل كرت الشاشة یتحكم بعملیة السبات

Blank Screen

.الشاشةإلى(Blank)هنا الیتم إطفاء الشاشة بل مجرد كتابة أوامر فارغة
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PCI Configuration Setup/PnP

 Resource Controlled By:

ف ان  Autoه ذا االختی ار عل ى   بح ال وض ع  .DMAوقن وات IRQه ذا االختی ار ی تحكم بعملی ة توزی ع عن اوین      
وض ع ه ذا   .ط وال الوق ت  Autoهذا االختی ار عل ى  نحن ننصح بإبقاء.البیوس سیقوم بشكل آلي بتوزیع المصادر

. وتوزیعه  ا بش  كل ی  دوىإل  ى ج  دول تحدی  د العن  اوین والقن  وات یتطل  ب من  ك ال  دخولManualاالختی  ار عل  ى

 Assign IRQ For VGA:

بینما الكروت القدیمة لم تكن تحتاج إلى مثل هذا .لكي تعملIRQكثیر من كروت الشاشة الحدیثة تحتاج إلى
فیجب علیك تفعیل هذه المیزة واال فانك قد تصادفIRQالشاشة الذي تملكه یحتاج إلىهنا، إن كان كرت.األمر

لكرت الشاشة لمعرفة هل الطریقة لمعرفة مثل هذا األمر هو بالرجوع إلى دلیل المستخدم.شةمشاكل بكرت الشا
.Enabledتبقى هذا االختیار على وضعإن لم تكن تعرف هذا األمر، یستحسن أن.أو الIRQستحتاج إلى

 Assign IRQ For USB:

إن كنت تملك أي عتاد موصل بمخارج.USBللعتاد الموصل بمخارجIRQهذا االختیار یتحكم بتحدید عناوین
USBإن كنت التملك أي عتاد، فیمكنك أن تحول هذا االختیار إلى.هذا االختیارفیجب علیك تفعیلDisabled

.لالستخدام بمكان أخرIRQلكي توفر عنوان
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PC HEALTH STATUS

 وللتاكد من  الى اللوحة االم صدر التیار توزیعات الطاقة الخارجة من م و  یتم معرفة درجة حرارة المعالج هامو
ان المعالج یتلقى التبرید الكافى من المروحة 

Load Fail Safe Default

مثال تواقیت الذاكرة .جمیع اعدادات البیوس إلى اعدادات متواضعةعند الضغط على هذه القائمة، فسیتم تحویل
إلى تردد إطفائها، سیتم تحویل الناقل األمامي للمعالجتمأبطأ توقیت، الخیارات المتقدمة سیسیتم تحویلها إلى

بعد . وقوعهابحل المشاكل بحالالسبب من وجود مثل هذا االختیار، هو للمساعدة.بطئ، وغیرها من االعدادات
لى أن الخیارات المتقدمة وبعد ذلك تزید التردد وتواقیت الذاكرة إلهذه االعدادات یمكنك أن تبدأ بتفعیللعبك فیها 

.الخللتكتشف موقع

Load Optimized Default

بالعادة تعتبر هذه الطریقة وسیلة .اختیارات البیوس لكي تعطى أفضل أداءاختیار هذه القائمة سیقوم بتحویل
.أداء الجهاز بدون الحاجة للدخول إلىالقوائم بشكل منفصل وتغییر االختیاراتسریعة لزیادة
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rdSet Supervisor Passwo

سیتم طلب كلمة السر عندما یحاول أي .للدخول إلى إعدادات البیوسهذا االختیار یمكنك من وضع كلمة سر
كلمة البیوس، ولكن یمكن تشغیل الجهازوالعمل على نظام التشغیل بدون أن یتم طلب أيشخص أن یدخل لقوائم

.سر

Set User Password

هنا، ال یمكن الدخول على نظام التشغیل إال بعد إدخال .الجهازیلهذا االختیار یمكنك من وضع كلمة سر لتشغ
.كلمة السر

Save & Exit Setup

.تم عملها على البیوس قبل الخروج منههذا االختیار یستخدم لحفظ التغییرات التي

Exit Without Saving

على إعدادات البیوسبدون حفظ أي تغییرات عمت بها هذا االختیار یسمح لك بالخروج من البیوس
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تهیئة القرص الصلب

FDISK

one''سنقوم من خالل هذا األمر بتقسیم وتجزئة القرص الثابت إلى قسم واحد partition' أو أكث ر''more
partition' ،للقیام بعملیة تقسیم القرص الصلب یجب أن یكون لدیك قرص بدء التشغیلStartup Disk )

)BOOT تك                     ون XP أو WIN98ة و اس                     طوانأ

الخطوات

: bootالقرص المرنضع 1 diskص المرنة الخاص  ثم او االسطوانة ببدء تشغیل النظام في محرك األقرا
FDISK النها الطریقة التقلیدیة لل WIN98وفى شرحى هذا سوف استخدم اسطوانة شغل الجهاز

 التلیةوعند وضع االسطوانة تظهر لنا الشاشة
راجع االعدادات) لكى یقرا من االسطوانة اوال SMOSمالحظة یجب اعداد (

- عند وضح االسطوانة و تشغیل الجهاز ننتظر التحمیل من االسطوانة وعند ظهور الصورة السابقة 2
BOOTنحتار  ROM CD-ROMونختار منها الشتشة التلیة انتظر حتى تظهر لك

START COMPUTER WITHOUT CD-ROM SUPPORTS و ننتظر حتى تظهر لنا
<:Aعالمة االستعداد من على محرك األقراص بهذا الشكل
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-  وهى رسالة توضح لك انة ستظهر لك هذه الشاشهEnterثم اضغط على زر ادخالfidiskاكتب3
سوف یتم تقسیم الهارد دیسك 

التالیة  تظهر لنا الشاشة ENTERو بالضغط على 

 وهى شاشة البدایة لتقسم الهارد دیسك ومنها یتم اختیار االتى -4
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Createإنشاء األقسام Partitions

، وإذا ت م  \:Cإنش اء قس م واح د یس مى    وإذا ت م یستخدم هذا األمر إلنشاء قسم أو أكث ر عل ى الق رص الثاب ت ،    
\:Eو\:Dو\:Cم القرص إلى ثالثة أقسام تسمىوإذا تم تقسی\:Dو\:Cیسمىتقسیم القرص إلى قسمین .



Setالقسم الفعالضبط Active Partition

یك ون موج ود ملف ات النظ ام عل ى ذل ك       التش غیل من ه، ویج ب أن   یستخدم هذا األمر لتحدید أي جزء سیتم ب دء 
 البرنامج ل فإنحدید القسم الفعاذا لم یتم تتم تعریف القرص كقسم واحد ، وإاألمر إذاالقسم ، وال یستخدم هذا

\:Cإن    ه القس    مالفع    ال ف    ي ه    ذه الحال    ة عل    ىمس    وبش    كل تلق    ائي یق    وم ب    التعرف عل    ى الق .


ض معلومات األقسام Displayعر Partitions Information

فات الموجودة وسعة كل قسم ونوع ملالمتعلقة بعدد األقسامتستخدم لتزویدنا بجمیع البیانات والمعلومات
.الفعال وغیرها من المعلوماتقسمالنظام المستخدم وأي

 بالتلى لختیار الرقم واحد و كتابتة فى الخانة الموجودة امام الخاص ببدایة التقسیم وسوف نبدا شرحنا
ENTER CHOICE: [ ? ]

CREAT وهو ]1[نختار  DOS PARTITION OR LOGICAL DOS DRIVE
فتظهر لنا الشاشة التالیة ENTERونضعط على دیسك  للهارد  إلعدلد قسم 



Eng.M.Aboelela

53إعداد مهندس محمد أبو العال                                                         صیانة الحاسب األلى         

]قم باختیار رقم 1 Create االبتدائيانشاء القرص األول   مرة اخرى وذلك لدایة إ[ Primary DOS
Partitionص اذاالتالبة و فها رسالة ال بعدها ستظهر الصلب الكلیة سیقوم البرنامج بحساب مساحة القر

(Y)اضغط أو اكثر من قسملتقسیمه(N)اضغطواحد أم أكثراستخدام كامل المساحة لقسم  ترید كنت
ENTER ثم .استخدام كامل المساحة لقسم واحد فقط
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(N)بعمل أكثر من قسم سوف نضغطالفتراضنا وبعد سیعید البرنامج حساب المساحة اإلجمالیة للقرص:
ونكتب Backspaceزرنقوم اآلن بمسح هذا المجموع بواسطةلمساحة االجمالیةانتهائه سیظهر مجموع ا

:Cللقرصتكون هى المساحة التي نرید ان أو قیمتها بالبایت وبدال منه النسبة المئویة للمساحة

ص الى على سبیل المثال اذا اردن تابة بكنقوم میحا 1000 یساوى Cقسمین یكون فیهما القرس ا تقسیم القر
Enterثم نضغط على زر االدخالالقیمة
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1000MBلتظهر لنا الشاشة التالیة و هى تو ضح ان هناك قسم قد انشئ وقیمتة هى 

.هكذا قمنا بانشاء القسم األولالرئیسیةللعودة للقائمةEsc، ثم زر الهروب

القسم الثاني وتحدیدلتقسیم
]نختارالرئیسیة من القائمةنختار  2 Create و هى [ Extended DOS Partition عدها سیقوم

من المساحة االجمالیة للقرصالبرنامج بحساب المساحة المتبقیة
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قیمة وبذلك نختار ادخال اى بدون Enterاالدخالبعد اعطاء مجموع المساحة المتبقیة قم بالضغط على زر
:Dبتسمیة القسم الثاني تلقائيسیقوم البرنامجو الذى  التالىالمساحة المتبقیة لتكون هى مساحة القرص .

الى الشاشة الرئیسیة للخروج Escاضغط على زر الهروبDوCبتقسیم القرص الى قسمین هكذا قمنا

 الحصول على اقسام اخرى واذا اردنا

ص مساحتة تبعا لعدد االقسام  اخر الى اقسامD تقسیم القسم فإنة یتم الحصول علیها من  ى وبذلك قد تنق
] یتم اختیار الموجودة  ولعمل ذلك  3  وهو االختیار  من شاشة التقسیم الرئیسیة[

CREATE DOS PARTITION OR LOGIGICAL DOS DRIVE

 و بعد عد D فقط فاى مساحة اخرى تخصم من مساحة القسمDنالحظ ان التقسیم التالى یكون للقسم 
وذلك للحصول )كما فعلنا من قبل ( من جدید Dالمساحة الموجودة یطلب منك كتابة نسبة أو مساحة القسم

 الجدیدة   Dعلى مساحة القرص 
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 ویمكنك ان تاخذ هذة المساحة كاملة كقسم جدید و یكون Dثم یحسب لك المساحة المتقیة بعد مساحة القسم 
یمها عدة مرات حسب مساحة القرص الصلب أو تقسEلة االسم 
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 اال اهدارا 500Mbو هنا نكتفى بتقسیم جزئین الن مساحة الهارد ال تستوعب فما فائدة قسم مثال مساحتة 
 للعودة الى القائمة الرئیسیة  ESCوبعد ذلك نضغط على لمساحة التخزین لدینا 

نفرض اننا اخطئنا فى التقسیم و نرید حذف اقسام
و هكذا نختار من القائمة مع تصحیح ما اخطئنا فیة من حساب لمساحات التقسیم لتقسیمها مرة اخرى وذلك 

]االولى الرئیسیة  4  و هو االختیار [
DELETE PARTITION OR LOGIGICAL DOS DRIVE

ة قسم قسم من الشاشة التالیوهنا یتم حذف االقسام فیمكنك من االختیارات حذف كل االقسام 

  و للتاكید یطلب منك كتابة اسمة ………,C,D,E,F و لیكن  فیها یطلب منك كتابة  رمز القسمالذى 
VOLUME LABEL فتترك الخانة فارغة ونضغط على  ویمكن ان یكون لیس لة عنوان ENTER

دخ ال البیان ت م ن     و عن د انته اء ا  بالتوالى حسب اختیارك من یمس ح االول  و هكذا حتى یتم مسح كل االقسام       
 ی تم  ENTER فیها و الض غط عل ى   yرمز و عنوان القسم المراد مسحة یتم اعطاء رسالة تاكیدیة  و بكتابة 

 و یكون الشكل كما التالى مسح القسم المختار وال یمكن ارجاعة مرة اخرى
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ص الصلب المقسمة یتمو لمعرفة  ]لى اختیار االختیار التامعلومات عن اقسام القر 5  من الشاشة الرئیسیة[

DISPLAY PARTITION INFORMATION

لتظهر لنا الشاشة التالیة 
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و لمشاهدة باقى كلیة و جمبع االقسام االخرى كمساحة اخرى مفردة  القسم االول فقط كمساحة الذى نرى فیها 
لتظهر الشاشة  التالیة ENTER والضغط على Yیتم كتابة التى تندرج تحت هذة المساحة االقسام 

ص الصلب  معلومات عنها  ومعرفة لتظهر لنا جمیع االقسام الموجودة فى القر

لك  ن ل  و كن  ا متاك  دین م  ن التقس  یم م  ن االس  اس وال نحت  اج ال  ى مس  ح و تقس  یم م  ن جدی  د أو ال نری  د ان ن  رى اى     و
دة مرات حتى تظهر لنا الشاشة التلیة  عESC یتم الضغط على معلومات عن التقسیم لتاكدنا من تقسیمنا عند ذلك 

و تكون هذة الخطوة االساسیة بعد نهایة التقسیم االولى
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WIN98وبعد ذلك یتم عمل ریستارت للجهاز والتحمیل مرة اخرى من اسطوانة الب وت   OR WIN XPذل ك   و
 ی تم عم ل فورم ات    النة الیوجد اى نظام تش غیل عل ى الق رص و         

باس تخدام االم ر الت الى      وذل ك باس تخدام      الموجودةلالقسام  لجمیع  
:Cك ل قس م برم زة    ف ى   ,D: ,E:  حس ب ع دد االقس ام    .……,

 إص  دار ی تم تحمی ل الوین دوز اى   یك ون ع دد الرم وز و بع د ذل  ك     
من اسطوانتة مباشرة و فى     حسب ارادتك   ویندوز  من أصدارات   

الوین  دوز عن  د التحمی  ل بعم  ل  م إع  داد حال  ة ع  دم الفورم  ات یق  و 
وهك ذا ننته ى م ن تجهی ز اله ارد دیس ك الحت واء نس خة الوین دوز           الس تقبال ملفات ة     تهیتة للقرص الص لب     لفورمات  

 وهك ذا نك ون ق د اع ددنا النظ ام الكام ل للتعام ل مع ة  ولك ن الب د م ن اكتم ال تعل م                     لتعام ل معه ا     اوالبیانات الم راد    
ان ننف  ذ م  ا نری  د أو نق  وم بإص  الح  اخض  اع الحاس  وب الوامرن  ا ب  ان تعل  م ول  و بع  ض اوام  ر ال  دوس حت  ى یمكنن  ا    

.الویندوز أو حمایة ملفاتنا من الضیاع 

ــــــــــــى إنـتــه
***************

أرجو ان اكون قد وفقت فى شرح ما قد یفی د ف ى تركی ب        
.لحاسب االلى  وما التوفیق اال من عند اهللاو صیانة 

محمد أبو العال/م
EMAIL : m.aboelela@hotmail.com


